EN JUAN MANUEL BERMÚDEZ GARCIA, Arquitecte, Responsable de planejament i disciplina
urbanística, de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, en relació a l’expedient
EXPEDIENT:

EXP. CO2018002ST

OBRES:

OBRES
DE
REURBANITZACIÓ
I
MILLORA
DE
L’ACCESSIBILITAT DEL CARRER BALTASAR D’ESPANYA

ASSUMPTE:

Informe tècnic valoració ofertes dels Criteris vinculats a l'objecte del
contracte que per a la seva avaluació requereixen d'un judici de
valor.

, passo a emetre el següent:
INFORME
L'objecte d'aquest contracte consisteix en les OBRES DE REURBANITZACIÓ I MILLORA DE

L’ACCESSIBILITAT DEL CARRER BALTASAR D’ESPANYA. Aquest informe avalua les ofertes
presentades en criteris vinculats a l'objecte del contracte que per a la seva avaluació requereixen
d'un judici de valor, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) regulador
del procediment per a l’adjudicació del contracte no harmonitzat, que són:
CRITERIS VINCULATS A L'OBJECTE DEL CONTRACTE QUE PER A LA SEVA AVALUACIÓ
REQUEREIXEN D'UN JUDICI DE VALOR
Criteri 1

CONEIXEMENT DE L'ESTAT ACTUAL DE L'INDRET

0 - 12 punts

Criteri 2

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ DE L'OBRA

0 - 22 punts

Criteri 3

PLA D'OBRES I TERMINI OFERTAT

0 – 15 punts

L'ofertant ha de presentar una anàlisi de tots aquells aspectes que consideri
rellevants de la situació actual de l'àmbit de l'actuació i del seu entorn, amb la
finalitat de preparar la seva millor proposta d 'execució en pro d 'aconseguir el
termini òptim amb les mínimes afectacions.
En particular es valorarà els següents conceptes:
1.1 Estudi de la mobilitat actual tant de vianants com de vehicles (fins a 5
punts).
Es valorarà el coneixement que es mostra de quina és la circulació estàndard del
trànsit de vehicles de manteniment, lúdics, etc., i beneficiaris dels diferents
espais i els diferents fluxos de vianants ja sigui per motius lúdics o d'aprofitament
del terreny, tenint en compte no només els sentits permesos sinó també els itineraris
i desplaçaments principals previstos a la zona d'actuació del projecte i el seu
entorn.
La puntuació s 'assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de
l'oferta, d 'acord amb els paràmetres fixats a continuació:
1.1.1. Anàlisi de la mobilitat de vianants / bicicletes (fins a 2,5 punts)
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Sistemàtica de valoració:
Descripció Vianants
Exhaustiu i coherent, denota un excel·lent coneixement
Correcte i coherent, denota un correcte coneixement
Bàsic i coherent, denota un coneixement genèric
Limitat, denota un coneixement pobre
Presenta incoherències en alguns punts
Es molt poc coherent o no presenten res

Assignació de
punts
2,50
2,00-2,40
1,50-1,90
1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

1.1.2. Anàlisi de la mobilitat de vehicles , ja sigui motoritzats lúdics o de
manteniment, etc.(fins a 2 ,5 punts)
Sistemàtica de valoració:
Descripció Vehicles
Exhaustiu i coherent, denota un excel·lent coneixement
Correcte i coherent, denota un correcte coneixement
Bàsic i coherent, denota un coneixement genèric
Limitat, denota un coneixement pobre
Presenta incoherències en alguns punts
Es molt poc coherent o no presenten res

Assignació de
punts
2,50
2,00-2,40
1,50-1,90
1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

1.2. Identificació d'aquells usos rellevants que puguin ésser afectats per l'obra a
fi efecte d'analitzar la futura convivència amb ells, ja sigui situats dins de
l'àmbit de l'obra com a les proximitats (fins a 7 punts).
La puntuació s 'assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de
l'oferta d'acord amb els paràmetres fixats a continuació:
1.2.1.ldentificació d 'equipaments públics i/o privats. Per exemple espais reservat
d’especials, estacions potabilitzadores, depuradores, d 'altres propers, vies de
comunicació o transport, etc. (fins a 2,00 punts)
Sistemàtica de valoració:
Descripció d'equipaments significatius
Exhaustiva i completa, detecten tots els equipaments,
fluxos vinculats, horaris de funcionament, etc . Molt
complet.
Enumeren
tots
els
equipaments
explicant
alguns
aspectes rellevants. Complet.
Només
fan
una
enumeració
de
la
majoria
dels
equipaments. Senzill
Enumeren alguns equipaments. Insuficient
No detecten la majoria dels equipaments.

Assignació
punts

de

2,00
1,50-1,90
1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

1.2.2.identificació d 'altres usos i ocupacions, aportant aquella informació
rellevant per al posterior anàlisi de la seva afectació en fase d'obra (fins a 5 ,00
punts)

Sistemàtica de valoració:
Descripció usos i ocupacions

Assignació
punts

Exhaustiva
i
completa,
detecten
tots
els
usos
existents amb tots els aspectes rellevants per a
l'anàlisi posterior.
Enumeren tots els usos explicant alguns aspectes.
Només fan una enumeració de la majoria dels usos.
Enumeren alguns usos.
Aporten molt poca informació al respecte o res

de

5,00
3,50-4,90
2,00-3,40
1,00-1,90
0,00-0,90

Criteri 2. Descripció del procés d'execució de l'obra (0 a 22 punts).
L'ofertant exposarà la seva proposta d 'execució dels treballs en funció dels mitjans
humans i de maquinària que finalment hi destini (relacionats als punts següents).
Cal que s 'exposin amb claredat els següents aspectes:
2 .1. Implantació sobre el terreny (fins a 6 punts).
Es valorarà la proposta d 'emplaçament de casetes, la zona prevista d 'aplecs, la
proposta d'accés (entrada i sortida) de la maquinària a la zona d 'obres, l'accés al
gestor de residus i d 'altres proveïdors significatius, etc., així com la possible
afectació a l'entorn de tots els imputs anteriors i la convivència amb usuaris i
instal·lacions/equipaments afectats.
La puntuació s 'assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de
l'oferta, d'acord amb els paràmetres fixats a continuació:
2.1.1 .Proposta d 'implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs
necessaris per a l'obra , analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb
l'entorn, etc.
(fins a 3,00 punts).
Sistemàtica de valoració:
Assignació
punts

Descripció casetes i aplecs
La proposta és completa i coherent des d'ambdós punts
de vista. Molt adient
La
proposta
és
completa
però
presenta
alguna
deficiència o incompatibilitat menor
La proposta és incompleta en quant a informació
rellevant o incoherent en algun aspecte important.
La proposta es molt poc concreta
No hi ha proposta o és molt desaconsellable.

de

3,00
2,00-2,90
1,00-1,90
0,50-0,90
0,00-0,40

2.1.2.ldentificació de llocs d'origen o destinació significatius per a l'obra:
proveïdors principals de materials i / o mitjans, gestors de residus, etc. que puguin
afectar a la implantació i execució de l'obra (fins a 1 ,50 punts)
Sistemàtica de valoració:
Descripció llocs d'origen I destinació

Assignació
punts

Exhaustiva i completa, tenen en compte tots els
aspectes propis i activitats de l'obra
S'han deixat alguna activitat rellevant fora de
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l'àmbit.
S’han deixat bastants activitats rellevants fora de
l’àmbit
Nul·la o pràcticament nul·la identificació

0,50-0,90
0,00-0,40

2.1.3.Un cop identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels
itineraris dels vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les
vies predeterminades a tal fi fins arribar a l'àmbit de l'obra (fins a 1,50 punts).
Sistemàtica de valoració:
Descripció itineraris fins àmbit obra
Exhaustiva marcant tots els itineraris d'entrada i
sortida, temporalitzant durant l'obra i al llarg de la
jornada laboral, exposant afectacions a vies i
possibles resolucions de conflictes, etc .. Molt
completa
Manca algun itinerari o bé no aporten massa informació
al respecte.
Manquen
molts
itineraris
i
la
informació
de
l'afectació és baixa.
Nul·la
o
pràcticament
nul
'
la
identificació
d'itineraris

Assignació
punts

de

1,50

1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

2.2. Descripció detallada de l'execució dels treballs (fins a 16 punts).
En aquest apartat, l'ofertant ha d 'explicar com farà l'obra (fases) explicant en
cada moment quina solució se li dóna a tots aquells aspectes analitzats i exposats a
l'anàlisi
de
la
situació
existent
a
l'actualitat
(mobilitat,
usos
i
equipaments/instal·lacions existents, serveis afectats, etc.).
Es valorarà la seva coherència i abast analitzat així com les diverses solucions
proposades. La presentació pot ser gràfica i/o en lletra.
La puntuació s 'assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de
l'oferta, d'acord amb els paràmetres fixats a continuació:
2.2 .1.Presentació del procés constructiu (fins a 2,00 punts).
Des d 'un punt de vista general, es valorarà la presentació del procés, tenint en
compte el detall , la simplicitat per al seu anàlisi , la lògica de la presentació,
etc.
Sistemàtica de valoració:
Descripció presentació procés constructiu I detall
Completa, lògica per al seu seguiment, amb molt detall
necessari tan en planta com en seccions transversals
Presenta algunes deficiències, o bé per manca de detall o
bé per excés o bé però es pot seguir bé
Presenta algunes mancances de presentació que dificulten
la seva entesa
Presenta moltes mancances de presentació o és molt
genèrica
No explica detalladament. Molt poc adequada.

2.2 .2. idoneïtat del procés constructiu (fins a 5 ,00 punts).

Assignació
punts
2,00
1,50-1,90
1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

de

En aquest apartat es valora el procés constructiu com a tal i la seva idoneïtat en
funció de les fases proposades, activitats exposades, ritme d 'execució, afectacions
a tercers , etc. Es tracta d 'un valoració global de la proposta d 'execució.
Sistemàtica de valoració:
Descripció idoneïtat procés constructiu I fases

Assignació
punts

Es considera correcta i la millor opció d'execució, amb
fases adequades per optimitzar rendiments alhora que
minimitzar afectacions.
Es considera correcta però millorable en algun aspecte no
principal quant a les fases proposades.
Té alguns aspectes principals que cal millorar.
Poques fases (molta afectació a usuaris) o moltes (poc
rendiment i poca efectivitat dels mitjans). Procés
proposat no adequat
No presenten res o presenten una proposta pobre o que no
és executable

de

5,00
4,00-4,90
2,50-3,90
1 ,25-2,40
0,00-1,15

2.2.3 .Resolució dels conflictes amb els vianants/usuaris (fins a 3,00 punts).
Aquí es valora de manera específica com ha resolt el procés constructiu l'afectació a
vianant s i usuaris, bicicletes, etc. a la zona d 'obres. Es tindrà en compte, en
funció de les fases i en cada moment de l'execució de l'obra, l'anàlisi en seccions,
en planta, passos alternatius i itineraris, senyalització en obra i fora d 'ella ,
etc .

Sistemàtica de valoració:
Descripció resolució conflictes vianants
Molt detallada, completa i adient, amb mínima afectació
Completa però amb mancances de resolució d'algun aspecte
Bàsica, deixa molts detalls a definir en obra
Molt fluixa o quasi nul·la

Assignació de
Punts
3,00
2,00-2,90
1,00-1,90
0,00-0,90

2.2.4 . Resolució dels conflictes amb els vehicles motoritzats (fins a 3 ,00
punts).
Igual que a l'apartat anterior, aquí es valora de manera específica com ha resolt el
procés constructiu l'afectació a vehicles rodats a la zona d 'obres i a les vies
adjacents afectades, si escau. Es tindrà en compte, en funció de les fases i en cada
moment de l'execució de l'obra, l'anàlisi en seccions, en planta, passos alternatius
i itineraris, senyalització en obra i fora d 'ella , etc.
Sistemàtica de valoració:
Descripció resolució conflictes trànsit
Molt detallada, completa i adient, amb mínima afectació
Completa però amb mancances de resolució d'algun aspecte
Bàsica, deixa molts detalls a definir en obra
Molt fluixa o quasi nul·la
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3,00
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2.2.5.Resolució d'altres conflictes amb els usos identificats (fins a 3,00
punts).
En aquest apartat es valora la resolució de l'afectació a tots els usos identificats
a l'apartat 1.2. Es tindrà en compte, en funció de les fases i en cada moment de
l'execució de l'obra, el detall de la solució proposada, amb l'anàlisi en seccions,
en planta, passos alternatius i itineraris, senyalització en obra i fora d 'ella ,
etc.
Sistemàtica de valoració:

Descripció resolució conflictes trànsit
Molt detallada, completa i adient, amb mínima afectació
Completa però amb mancances de resolució d'algun aspecte
Bàsica, deixa molts detalls a definir en obra
Molt fluixa o quasi nul·la

Assignació de
Punts
3,00
2,00-2,90
1,00-1,90
0,00-0,90

Criteri 3. Pla d'obres i termini (0 a 15 punts).
L'ofertant ha de presentar el pla de treballs previst per a l'execució de l'obra, la
facturació prevista i una proposta de termini.
3.1.

Pla de treballs (fins a 8 punts).

Es presentarà un pla de treballs detallat on hi figurin totes les activitats
previstes, tenint en compte tots els aspectes i les fases d 'execució proposades
anteriorment.
Aquest pla de treballs ha de ser coherent amb la resta de l'oferta i es valorarà
aquest aspecte de credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, l'anàlisi
dels camins crítics de l'obra, les precedències internes, la seva justificació des
del punt de vista de rendiment de la maquinària assignada i dels mitjans proposats,
marges temporals entre activitats, etc.
La puntuació s 'assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de
l'oferta, d'acord amb els paràmetres fixats a continuació:
3.1.1. Tipologia (fins a 1,00 punts).
Atès que la manera com es presenta un pla de treballs suposa una menor o major
informació de l'execució prevista, en aquest apartat es valorarà aquest aspecte,
sense tenir en compte altres aspectes que es valoraran més endavant, amb la següent
proposta:
Sistemàtica de valoració:
Descripció Tipologia
Presenten un GANTT i un PERT
Presenten un GANTT només
Altres formats (taula . ... )
No presenten pla de treballs

Assignació de
Punts
1,00
0,75-0,90
0,25-0,65
0,00

3.1.2.Detall, coherència i precedències (fins a 4,00 punts).
AI present apartat es valora tant el contingut del pla d'obres com la seva validesa
vinculada als treballs a realitzar i quina execució s'ha exposat al punt 2 .2. Es
tindrà en compte el seu detall en l'exposició, l'ordre de les activitats, la relació

entre elles i, per tant, els condicionants a l'obra, folgances, etc. La puntuació
serà la següent:
Sistemàtica de valoració:
Descripció detall, coherència i precedències

Assignació
punts

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i
la proposta de fases que es vol executar, amb
desglossament
detallat
d'activitats
i
la
seva
vinculació interna així com l'agrupació d'actuacions
principals.
El pla de treballs és correcte però presenta alguna
discordança amb la resta de l'oferta o al propi pla, o
li manca cert detall.
El pla de treballs és correcte però o és molt poc
detallat o li manca coherència en força punts.
El pla de treball és molt just i incomplert
No hi ha pla de treballs o està molt malament

de

4,00

3,00-3,90

2,00-2,90
1,00-1,90
0,00-0,90

3.1.3.Camí crític (fins a 1,50 punts).
Es valorarà que l'ofertant presenti el camí o camins crítics de l'obra que ell
preveu, incloent la seva validesa, el detall en l'exposició i la seva justificació i
anàlisi tan pel que respecta al motiu per tenir aquesta consideració com pel que
respecta a les seves possibles resolucions. La puntuació serà la següent:
Sistemàtica de valoració:
Descripció camí crític

Assignació
punts

Es correcte i es mostra clarament al pla de treballs,
es justifica i s'analitza detalladament.
Es correcte i es mostra al pla de treballs, però
s'explica de manera somera
Es correcte i es mostra al pla de treballs però sense
cap explicació
No es presenta o és molt incorrecte
No hi ha pla de treballs o està molt malament

de

1,50
1,00-1,40
0,50-0,90
1,00-1,90
0,00-0,40

3.1.4.Justificació del pla d 'obres (fins a 1,50 punts).
Es valorarà si l'ofertant presenta alguna justificació de la durada de les activitats
presents al pla de treballs en funció dels criteris habituals (amidaments, mitjans
humans i de maquinària proposats, climatologia, etc.). La puntuació serà la següent
Sistemàtica de valoració:
Descripció justificació

Assignació
punts

Es
justifiquen
les
durades
parcials
de
manera
exhaustiva i completa per activitats, tenint en compte
múltiples criteris
Justifiquen per grups de treball i no per unitats
d'execució, tenint en compte múltiples criteris
Manquen criteris importants a la justificació
No justifiquen res o pràcticament res
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3 .2. Facturació prevista (fins a 2 punts).
Percentualment sobre la totalitat de l'execució de l'obra, l'ofertant presentarà la
previsió de certificacions mensuals. Es valorarà el detall de la justificació d
'aquesta proposta i la seva coherència amb el pla d 'obres anterior.
La puntuació s 'assignarà de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de
l'oferta, d'acord amb els paràmetres fixats a continuació:
Sistemàtica de valoració:
Descripció facturació
L'assignació
de
pressupost
és
molt
detallada,
justificada i coherent amb el pla de treballs, amb
presentació des de diversos punts de vista
L'assignació de pressupost és coherent amb el p la de
treballs, amb cert detall i amb una presentació
correcta
L'assignació de pressupost és coherent amb el p la de
treballs, amb poc detall i amb una presentació correcta
L'assignació de pressupost és coherent amb el pla de
treballs, sense cap detall
L'assignació de pressupost és poc coherent o no es posa

Assignació
punts

de

2,00

1,50-1 ,90
1,00-1,40
0,50-0,90
0,00-0,40

Aquesta previsió serà només percentual. En cap cas hi poden constar xifres que donin
informació sobre el valor de l'oferta econòmica inclosa al Sobre 3 abans de la seva
obertura. Si es donés el cas l'oferta quedaria automàticament exclosa del procés de
licitació.

3 .3. Termini ofertat (fins a 5 punts).
La proposta de termini es farà de manera explícita mitjançant escrit de proposició
similar al de l'oferta econòmica, signat per la persona autoritzada.
En aquest apartat es puntuarà exclusivament el valor del termini ofertat,
independentment
de la qualitat i detall de la seva justificació, que es valora als
punts precedents.
No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte sinó
que la màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a
òptim, un cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu
conjunt.
Aquest termini s 'expressarà en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun
licitador en parlés de setmanes, l'equivalència serà de 4 setmanes per 1 mes a
efectes d 'oferta i dels càlculs posteriors.
Si no es presenta explícitament oferta pel que respecta al termini, la puntuació serà
de zero punts per aquest concepte.
Quedaran excloses de la licitació les ofertes que superin el termini d'execució de
licitació.

Els licitadors admesos són:
PLICA

LICITADOR

1

CROMSA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.

2

CIVIL STONE SL

VALORACIÓ OFERTES:
b) Criteris d’adjudicació relatius a la fase d’execució de l’obra (sobre 2) . Fins a 49
punts:

PLICA

1

LICITADOR

CROMSA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A.

Criteri 1. Coneixement de l'estat actual de l’indret ( 0 a 12 punts).
Criteri 1. Coneixement de l'estat actual de l’indret ( 0 a 12 punts).
1.1.1. Anàlisi de la mobilitat de vianants / bicicletes (fins a 2,5 punts)
Descripció Vianants
Correcte i coherent, denota un correcte coneixement

Assignació
punts
2,00

de

1.1.2. Anàlisi de la mobilitat de vehicles , ja sigui motoritzats lúdics o de
manteniment, etc.(fins a 2 ,5 punts)
Descripció Vehicles
Correcte i coherent, denota un correcte coneixement

Assignació
punts
2,30

de

S’analitza el trànsit de vehicles en l’àrea d’actuació i proximitats, tant dels privats, de
manteniment i de transport públic, i la seva relació amb els aplecs i cassetes de l’obra.
1.2. Identificació d'aquells usos rellevants que puguin ésser afectats per l'obra a
fi efecte d'analitzar la futura convivència amb ells, ja sigui situats dins de
l'àmbit de l'obra com a les proximitats (fins a 7 punts).
1.2.1.ldentificació d'equipaments públics i/o privats. Per exemple espais reservat
d’especials, estacions potabilitzadores, depuradores, d'altres propers, vies de
comunicació o transport, etc. (fins a 2,00 punts)
Descripció d'equipaments significatius
Enumeren
tots
els
equipaments
aspectes rellevants. Complet.
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explicant

alguns

Assignació
punts
1,90

de
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1.2.2.identificació d'altres usos i ocupacions, aportant aquella informació rellevant
per al posterior anàlisi de la seva afectació en fase d'obra (fins a 5 ,00 punts)
Descripció usos i ocupacions

Assignació
punts
4,90

Enumeren tots els usos explicant alguns aspectes.

de

No s’indica res en relació als usos més propers i per tant més afectats per l’obra.
La puntuació obtinguda el criteri 1 és de 11,10 punts
Criteri 2. Descripció del procés d'execució de l'obra (0 a 22 punts).
2 .1. Implantació sobre el terreny (fins a 6 punts).
2.1.1 .Proposta d'implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs
necessaris per a l'obra , analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb
l'entorn, etc.
(fins a 3,00 punts).
Assignació
punts

Descripció casetes i aplecs
La
proposta
és
completa
però
deficiència o incompatibilitat menor

presenta

alguna

de

2,00

La situació dels contenidors de residus hauria d’estar més propers als contenidors
municipals..
2.1.2.ldentificació de llocs d'origen o destinació significatius per a l'obra:
proveïdors principals de materials i / o mitjans, gestors de residus, etc. que puguin
afectar a la implantació i execució de l'obra (fins a 1 ,50 punts)

Exhaustiva i completa, tenen en compte
aspectes propis i activitats de l'obra

tots

els

1,50

2.1.3.Un cop identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels
itineraris dels vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les
vies predeterminades a tal fi fins arribar a l'àmbit de l'obra (fins a 1,50 punts).
Descripció itineraris fins àmbit obra
Exhaustiva i completa, tenen en compte
aspectes propis i activitats de l'obra

Assignació
punts
tots

els

de

1,50

2.2. Descripció detallada de l'execució dels treballs (fins a 16 punts).
2.2 .1.Presentació del procés constructiu (fins a 2,00 punts).
Descripció presentació procés constructiu I detall
Completa, lògica per al seu seguiment, amb molt detall
necessari tan en planta com en seccions transversals

Assignació
punts
2,00

de

Les dues fases proposades es consideren correctes.
2.2 .2. idoneïtat del procés constructiu (fins a 5 ,00 punts).
Descripció idoneïtat procés constructiu I fases

Assignació
punts

Es considera correcta i la millor opció d'execució, amb
fases adequades per optimitzar rendiments alhora que
minimitzar afectacions.

de

5,00

L’explicació és exhaustiva i convenientment justificada.
2.2.3 .Resolució dels conflictes amb els vianants/usuaris (fins a 3,00 punts).
Descripció resolució conflictes vianants
Molt detallada, completa i adient, amb mínima afectació

Assignació de
Punts
3,00

La proposta permetrà, durant les dues fases, seguir utilitzant la comunicació entre el carrer
Baltasar d’Espanya i el Passeig del Canal.
2.2.4 . Resolució dels conflictes amb els vehicles motoritzats (fins a 3 ,00
punts).
Igual que a l'apartat anterior, aquí es valora de manera específica com ha resolt el
procés constructiu l'afectació a vehicles rodats a la zona d 'obres i a les vies
adjacents afectades, si escau. Es tindrà en compte, en funció de les fases i en cada
moment de l'execució de l'obra, l'anàlisi en seccions, en planta, passos alternatius
i itineraris, senyalització en obra i fora d 'ella , etc.
Descripció resolució conflictes trànsit
Molt detallada, completa i adient, amb mínima afectació

Assignació de
Punts
3,00

No s’analitza l’afectació que generarà la distància entre la zona d’implantació i l’obra.
2.2.5.Resolució d'altres conflictes amb els usos identificats (fins a 3,00
punts).
Descripció resolució conflictes trànsit
Molt detallada, completa i adient, amb mínima afectació

Assignació de
Punts
3,00

La puntuació obtinguda en el criteri 2 és de 21,00 punts.
Criteri 3. Pla d'obres i termini (0 a 15 punts).
3.1.

Pla de treballs (fins a 8 punts).
3.1.1. Tipologia (fins a 1,00 punts).
Descripció Tipologia

Assignació de
Punts
0,90

Presenten un GANTT només
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3.1.2.Detall, coherència i precedències (fins a 4,00 punts).
Descripció detall, coherència i precedències

Assignació
punts

El pla de treballs és correcte però presenta alguna
discordança amb la resta de l'oferta o al propi pla, o
li manca cert detall.

de

3,00

3.1.3.Camí crític (fins a 1,50 punts).
Descripció camí crític

Assignació
punts

Es correcte i es mostra al pla de treballs però sense
cap explicació

de

0,50

3.1.4.Justificació del pla d 'obres (fins a 1,50 punts).
Descripció justificació
Es
justifiquen
les
durades
parcials
de
manera
exhaustiva i completa per activitats, tenint en compte
múltiples criteris

Assignació
punts

de

1,50

3 .2. Facturació prevista (fins a 2 punts).
Descripció facturació
L'assignació
de
pressupost
és
molt
detallada,
justificada i coherent amb el pla de treballs, amb
presentació des de diversos punts de vista

Assignació
punts

de

2,00

3 .3. Termini ofertat (fins a 5 punts).
No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte sinó
que la màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a
òptim, un cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu
conjunt.

El termini ofertat és de 3,5 mesos, per la qual cosa s’assignen 3 punts.
La puntuació obtinguda el criteri 3 és de 10,90 punts.
La puntuació total del licitador 1 CROMSA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A. en
els Criteris d’adjudicació relatius a la fase d’execució de l’obra (sobre 2) , és de 43,00 punts.

PLICA

2

LICITADOR

CIVIL STONE SL

Criteri 1. Coneixement de l'estat actual de l’indret ( 0 a 12 punts).
Criteri 1. Coneixement de l'estat actual de l’indret ( 0 a 12 punts).
1.1.2. Anàlisi de la mobilitat de vehicles , ja sigui motoritzats lúdics o de
manteniment, etc.(fins a 2 ,5 punts)
Descripció Vehicles
Correcte i coherent, denota un correcte coneixement

Assignació
punts
2,30

de

1.1.2. Anàlisi de la mobilitat de vianants / bicicletes (fins a 2,5 punts)
Descripció Vianants
Exhaustiu i coherent, denota un excel·lent coneixement

Assignació
punts
2,50

de

S’analitza el Pla de Mobilitat Urbana en aquesta zona, amb la classificació de la xarxa de
carrils i itineraris per a vies ciclistes.
1.2. Identificació d'aquells usos rellevants que puguin ésser afectats per l'obra a
fi efecte d'analitzar la futura convivència amb ells, ja sigui situats dins de
l'àmbit de l'obra com a les proximitats (fins a 7 punts).
1.2.1.ldentificació d'equipaments públics i/o privats. Per exemple espais reservat
d’especials, estacions potabilitzadores, depuradores, d 'altres propers, vies de
comunicació o transport, etc. (fins a 2,00 punts)

Descripció d'equipaments significatius

Assignació
punts
0,00

No detecten la majoria dels equipaments.

de

El licitador no desenvolupa aquest apartat
1.2.2.identificació d 'altres usos i ocupacions, aportant aquella informació
rellevant per al posterior anàlisi de la seva afectació en fase d'obra (fins a 5 ,00
punts)

Descripció usos i ocupacions

Assignació
punts
2,00

Només fan una enumeració de la majoria dels usos.

de

No s’indica res en relació als usos més propers i per tant més afectats per l’obra.
La puntuació obtinguda el criteri 1 és de 6,80 punts
Criteri 2. Descripció del procés d'execució de l'obra (0 a 22 punts).
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2 .1. Implantació sobre el terreny (fins a 6 punts).
2.1.1 .Proposta d'implantació de casetes, locals per als treballadors, aplecs
necessaris per a l'obra , analitzant la seva idoneïtat, coherència, convivència amb
l'entorn, etc.
(fins a 3,00 punts).
Assignació
punts

Descripció casetes i aplecs
La
proposta
és
completa
però
deficiència o incompatibilitat menor

presenta

alguna

de

2,00

La configuració genèrica té una amplada superior al carril d’aparcament.
2.1.2.ldentificació de llocs d'origen o destinació significatius per a l'obra:
proveïdors principals de materials i / o mitjans, gestors de residus, etc. que puguin
afectar a la implantació i execució de l'obra (fins a 1 ,50 punts)

Nul·la o pràcticament nul·la identificació

0,00

2.1.3.Un cop identificats orígens i destinacions significatius, anàlisi dels
itineraris dels vehicles de transport necessaris així com de les afectacions a les
vies predeterminades a tal fi fins arribar a l'àmbit de l'obra (fins a 1,50 punts).
Descripció itineraris fins àmbit obra
Nul·la
o
d'itineraris

pràcticament

nul·la

Assignació
punts
identificació

de

0,00

2.2. Descripció detallada de l'execució dels treballs (fins a 16 punts).
2.2 .1.Presentació del procés constructiu (fins a 2,00 punts).
Descripció presentació procés constructiu I detall
Presenta algunes mancances de presentació que dificulten
la seva entesa

Assignació
punts

de

1,00

Enumera únicament els punts que considera importants o crítics.
2.2 .2. idoneïtat del procés constructiu (fins a 5 ,00 punts).
Descripció idoneïtat procés constructiu I fases
Es considera correcta però millorable en algun aspecte no
principal quant a les fases proposades.

Assignació
punts

de

4,50

Les dues etapes es proposen en una sola fase..
2.2.3 .Resolució dels conflictes amb els vianants/usuaris (fins a 3,00 punts).
Descripció resolució conflictes vianants
Bàsica, deixa molts detalls a definir en obra

Assignació de
Punts
1,00

2.2.4 . Resolució dels conflictes amb els vehicles motoritzats (fins a 3 ,00
punts).
Igual que a l'apartat anterior, aquí es valora de manera específica com ha resolt el
procés constructiu l'afectació a vehicles rodats a la zona d 'obres i a les vies
adjacents afectades, si escau. Es tindrà en compte, en funció de les fases i en cada
moment de l'execució de l'obra, l'anàlisi en seccions, en planta, passos alternatius
i itineraris, senyalització en obra i fora d 'ella , etc.
Descripció resolució conflictes trànsit
Completa però amb mancances de resolució d'algun aspecte

Assignació de
Punts
2,00

No s’analitza l’afectació que generarà la distància entre la zona d’implantació i l’obra.
2.2.5.Resolució d'altres conflictes amb els usos identificats (fins a 3,00
punts).
Descripció resolució conflictes trànsit
Molt detallada, completa i adient, amb mínima afectació

Assignació de
Punts
3,00

La puntuació obtinguda en el criteri 2 és de 13,50 punts.
Criteri 3. Pla d'obres i termini (0 a 15 punts).
6.1.

Pla de treballs (fins a 8 punts).
3.1.1. Tipologia (fins a 1,00 punts).
Descripció Tipologia

Assignació de
Punts
0,90

Presenten un GANTT només

3.1.2.Detall, coherència i precedències (fins a 4,00 punts).
Descripció detall, coherència i precedències

Assignació
punts

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb l'obra i
la proposta de fases que es vol executar, amb
desglossament
detallat
d'activitats
i
la
seva
vinculació interna així com l'agrupació d'actuacions
principals.

de

4,00

3.1.3.Camí crític (fins a 1,50 punts).
Descripció camí crític

Assignació
punts

Es correcte i es mostra clarament al pla de treballs,
es justifica i s'analitza detalladament.

de

1,50

3.1.4.Justificació del pla d 'obres (fins a 1,50 punts).
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Descripció justificació
Es
justifiquen
les
durades
parcials
de
manera
exhaustiva i completa per activitats, tenint en compte
múltiples criteris

Assignació
punts

de

1,50

3 .2. Facturació prevista (fins a 2 punts).
Descripció facturació
L'assignació
de
pressupost
és
molt
detallada,
justificada i coherent amb el pla de treballs, amb
presentació des de diversos punts de vista

Assignació
punts

de

2,00

3 .3. Termini ofertat (fins a 5 punts).
No es puntuarà per defecte la major reducció respecte del termini de projecte sinó
que la màxima puntuació correspondrà a la del termini considerat finalment com a
òptim, un cop analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu
conjunt.

El termini ofertat és de 3 mesos, per la qual cosa s’assignen 5 punts.
La puntuació obtinguda el criteri 3 és de 14,90 punts.

La puntuació total del licitador 2 CIVIL STONE SL. en els Criteris d’adjudicació relatius a la
fase d’execució de l’obra (sobre 2) , és de 35,20 punts.

Taula resum de les puntuacions en els Criteris d’adjudicació relatius a la fase d’execució de
l’obra (sobre 2):

VALORACIÓ "SOBRE 2"
Punts (max. 49)

Ordre
"Sobre 2"

Empresa

43,00

1

CROMSA CONSTRUCCION Y MEDIOAMBIENTE S.A

35,20

2

CIVIL STONE S.L.

Sant Joan Despí, 18 de abril de 2018.

T-CAT P Juan
Manuel Bermudez
García |77281893F

Firmado digitalmente por T-CAT P Juan
Manuel Bermudez García |77281893F
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Sant Joan Despí, ou=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
serialNumber=77281893F, sn=Bermudez
García, givenName=Juan Manuel, cn=T-CAT P
Juan Manuel Bermudez García |77281893F
Fecha: 2018.04.20 12:50:24 +02'00'

Juan Manuel Bermúdez García.
Arquitecte.
Responsable de planejament i disciplina urbanística.
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